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Stema unităţii 
administrativ

reritoriale 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 798/11.X.2016 

ROMÂNIA 
Comuns!Oraşul/MunicipiuVsectorul 

Denumirea compartimentului de specialitate 

Model2016 ITL 073 

Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul) 
Nr ......... ../ ...... 120 ... . Nr ........... J ..... ./lJJ ... . 
COOSIRIJTA 
COOuldo-tkolk ...................... . 
Adresă/Cont IBAN!tellfax/e-mail 

DECIZIE nr ••••••••••••• 
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii 

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ........................................................................................ . 
DomiciliuVsediul: ROMÂNW ............................... ,judeţul ............................................ , codul poştal 

................... , municipiulloraşuVcomuna .................................................... , satul/sectorul ....................................... , 
str ....................................................................... , nr ......... , bl. .......... , se ........ , et. ...... , ap ........ , 

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... m ............... , 
C.I.F .' ............................................... , tel./fax .................................. , e-mail ............................................................ . 

In temeiul ari. 98 lit. c) şi ari. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu intârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altnr 
veuituri ale bugetului general consolidat s-au calculat următoarele accesorii: 

Natura obligaţiei de plată2 ................................................................................ .. 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată ......................................................................... . 

Suma Accesorii din care ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ./~ 
(obligaţii de plată principale) Perioada Nr.dehml Cota(%) Suma 

-Ici- (obligaţii de plată accesorii) 
-lei-

TOTAL: 

In conformitate cu prevederile ari. 152 din Legea nr. 207/2015, cu 1110dificările şi completările 
ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creaoţă. 

Vă invităm să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate in prezenta decizie, care constituie 
şi înştiinţare de plată, cu respectarea termenelor prevăzute la ari. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării deciziei, astfel: 

a) dacă data comunicării este cuprinsă in intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la 
data de 5 a luuii următoare, inclusiv; 

b) dacă data comunicării este cuprinsă in intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la 
data de 20 a luuii următoare, inclusiv. 

Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, in conformitate cu prevederile ari. 268 şi 270 din 
Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, in termen de 45 de zile de Ia data comunicării 
acestuia, care se depune la sediul orgaoului !isca! emitent. 

Potrivit dispoziţiilor ari. 9 alin.(2) !it. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Conducătorul orgaoului fiscallocal, 

L.S •..••....•...••....•.•..•...••....•....• 
(pnmUJIMlh, numele ,r MIIIDitan) 

1 Se va completa: codul de identifu::ltl'e fiscali (codul numeric personal, tlllDlirul de identificare filleall, codul de identificare fiscali sm codul unic de inregistrare, ciupi caz); 
1 Se va preciza dlmumiiea obligatici. de plată (impozite. taxe, ~XB~tributii SQ~;:iale, amenzi 1i alte :nune) 
3 Aueaoriile se vor calcula conform prevederilor art. 173 fi art. 183, dupi<:aZ, din Legeanr. 207/2015, cu modificirile fi completirile ulterioare. 

ANEXANr.19 


